
آغاز همکاری سامانه بانکداری باز 
کبالت و فرابوم 

بر اساس انعقاد قرارداد همکاری سامانه بانکداری باز 
کبالت بانک پارس��یان و فرابوم، سامانه بانکداری باز 
کبالت قادرخواهد بود، سرویس های 18 بانک کشور 
را در اختیار شرکت های متقاضی قرار دهد و از سوی 
دیگر، سرویس های بانک پارس��یان را عالوه بر بستر 
کبالت از طریق بستر فرابوم در اختیار سایر شرکت ها 
قرار دهد.هم اکنون مشتریان با توجه به بستر ایجادشده 
و توس��عه س��رویس های قابل فراخوانی می توانند از 
خدمات متعددی مانند سرویس های مبتنی برحساب 
از قبیل انتقال وجه، برداش��ت مستقیم، صورتحساب 
و همچنین س��رویس های پرداخت از جمله پرداخت 
قبوض و خرید ش��ارژ و... بهره مند ش��ده و با رعایت 
الزامات قانونی و امنیتی از طریق سامانه و نرم افزارهای 
موبایلی، اس��تارت آپ ها و فین تک ها و ش��رکت های 
ارائه دهنده خدمات مالی، س��هولت منحصربه فردی 
در بهره مندی از خدمات بانکی را تجربه نمایند.شایان 
ذکر اس��ت؛ بانک های ارائه دهنده س��رویس در بستر 
فرابوم؛ بانک های صادرات، ملی، ملت، س��په، تجارت، 
سامان، اقتصادنوین، انصار، پست بانک، شهر، صنعت و 
معدن، قرض الحسنه مهرایران، مهراقتصاد، ایران زمین، 
س��رمایه، دی، حکمت ایرانیان و موسس��ه اعتباری 

توسعه می باشند.

سامانه »سفارش فروش سهام 
عدالت« در سایت بانک صادرات ایران 

آغاز به کار کرد
سامانه »س��فارش فروش س��هام عدالت« در سایت 
بانک ص��ادرات ایران رونمایی ش��د و دارندگان این 
س��هام می توانند از روز سه ش��نبه شش��م خردادماه 
1۳۹۹ برای فروش »سهام عدالت«، درخواست خود 
را به صورت غیرحضوری در این سامانه ثبت کنند.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
در راستای اجرای ابالغیه مقام معظم رهبری مبنی بر 
»آزادسازی سهام عدالت«، عاملیت پذیرش درخواست 
فروش سهام »مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت« 
را آغاز کرد و مش��تریانی که در س��ایت معرفی شده 
توسط سازمان خصوصی سازی، نحوه مدیریت سهام 
خود را به صورت »مدیریت مستقیم«  اعالم کرده اند 
و همچنی��ن با توجه به ش��ماره ش��بای اعالمی در 
س��ایت مذکور، سود س��هام عدالت خود را از طریق 
حساب خود در بانک صادرات ایران دریافت می کنند، 
می توانند با مراجعه به »سامانه سفارش فروش سهام 
 ،https://sahamedalat.bsi.ir :عدالت« به نشانی
نسبت به ثبت درخواست خود در این خصوص، اقدام 
کنند.در این سامانه  عالوه بر اخذ تاییدیه کد ملی و 
سایر مشخصات فردی متقاضی، شماره شبای حساب 
معرفی شده وی به سایت سهام عدالت نیز مورد تایید 
قرار گرفته و با تایید اقرارنامه و اعطای اختیارات الزم 
به کارگزاری بانک صادرات ایران، انتخاب زمان فروش 
و نوع س��هام به کارگزاری واگذار می ش��ود. با ارسال 
کد رهگی��ری به تلفن همراه متقاض��ی روند فروش 
آغاز ش��ده و وجوه حاصل از فروش این سهام پس از 
کسر کارمزد و مالیات فروش بالفاصله به حساب فرد 

متقاضی واریز خواهد شد.

 بازگشت میزان تراکنش های
بانک آینده به شرایط عادی

با توجه به عبور کش��ور از دوران اوج بیماری کرونا و 
رعایت نکات بهداشتی در شعب بانک ها، سقف مجاز 
تراکنش های بانک آینده، از اول خردادماه امسال، به 
روال عادی گذشته برگشت.سقف مجاز انتقال وجه به 
صورت کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها، حداکثر 
تا ۳۰ )س��ی( میلیون ریال در شبانه روز شد و سقف 
برداش��ت نقدی از خودپردازها )داخلی و شتابی( تا 
مبلغ ۲ )دو( میلیون ریال؛ س��قف مجاز انتقال وجه 
کارت به کارت از طریق پرداخت سازها نیز تا 1۰ )ده( 
میلیون ریال است.تمدید کارت های بانکی نیز پس از 
احراز هویت، به صورت حضوری در شعب بانک آینده 

در سراسر کشور، امکان پذیر است.

اخبار
طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای با ابهامات بسیار آغاز شد

گزارش

طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای برای آنچه نوسازی ۳5۰ 
هزار کامیون فرس��وده نامیده ش��ده در حالی آغاز شده که 
سنگی به نام س��ودجویی واردکنندگان پیش پای کامیون 

داران است. 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل از تاکسی گرفته تا کامیون و 
کامیونت و غیره در حالی از س��وی نهادهای مسئول مطرح 
ش��ده که طرح هایش��ان خوب اما اجرای آن چنان که باید 
در چارچوب منافع رانندگان نبوده و در نهایت مس��یری نه 
چندان مطلوب را پیموده اس��ت. نمونه عینی این مس��ئله 
را در قبال کامیون های فرس��وده می توان مشاهده کرد که 
با عنوان خدمات رس��انی به رانن��دگان صورت می گیرد اما 
در نهای��ت این واردکنندگان هس��تند که ب��ه نام کمک به 
نوسازی ناوگان جاده ای س��ودی سرشار به جیب می زنند. 
مسئله این بار نظر موجب نگرانی کامیون داران را به همراه 
داش��ته و خواستار آن هس��تند که ضمانت هایی برای عدم 
تکرار این وضعیت از س��وی مس��ئوالن بوی��ژه وزارت راه و 

شهرسازی شده اند. 
در همین چارچوب مهر در باب مشکالت کامیون داران آورده 
است،اگرچه نوسازی ناوگان باری به دلیل جوالن کامیون های 
فرس��وده در جاده های کشور، یک ضرورت است، اما طرحی 
که امروز کلید خورد، پُر از ابهام و با انتقاد شدید کامیونداران 
روبه رو اس��ت.دیروز با حضور وزیر راه و شهرس��ازی از طرح 
نوس��ازی ناوگان باری جاده ای رونمایی شد. به گفته محمد 
اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی، در این طرح، اجازه واردات 
کامیون های دس��ت دوم با حداکثر عمر س��ه ساله اروپایی یا 
کره ای و ژاپنی به ۴ گروه »شرکت های خودروسازی داخلی«، 
»شرکت های حمل و نقل«، »شرکت های واردکننده کامیون« 
و همچنین »اش��خاص حقیقی مالک کامیون های فرسوده تا 

سقف 1۰ دستگاه« داده شده است.
همچنین بر اس��اس این ط��رح، کامیون های دس��ت دوم 
)حداکثر ۳ س��ال س��اخت( به قیمت ۴۰ هزار یورو )یا ۴5 

هزار دالر( به دارندگان کامیون های فرس��وده با عمر باالی 
۳۰ سال واگذار می شود.

ای��ن در حالی اس��ت که به گفت��ه دبیر کانون سراس��ری 
کامیون��داران، ۹5 درص��د مال��کان کامیون های فرس��وده 

توانایی تأمین چنین رقمی را ندارند.
با توجه به اینکه امکان واگذاری وکالتی مالکیت کامیون های 
فرس��وده به دیگر افراد برای واردات کامیون های نوسازی و 
جایگزین��ی آنها با کامیون های فرس��وده موجود در ناوگان 
داخلی وجود دارد، به نظر می رس��د اجرای آن امکان ایجاد 

رانت گسترده برای افرادی خاص را فراهم می کند.
یکی دیگر از ابهامات طرح نوس��ازی ن��اوگان جاده ای، عدم 
صدور برگه اس��قاط برای کامیون های فرسوده است که در 
اجرای این طرح ابهاماتی ایجاد کرده اس��ت؛ به خصوص که 
قرار است بر اساس طرح نوسازی، یک دستگاه کامیون نوساز 
جایگزین کامیون فرس��وده ش��ود که اگر برای خودروهای 
فرسوده، گواهی اسقاط صادر نشود، احتمال بازگشت مجدد 

آنها به چرخه حمل و نقل جاده ای وجود دارد.
گفتن��ی اس��ت پیش از این، ص��دراهلل بمانا مش��اور رئیس 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در امور نوس��ازی 
ن��اوگان جاده ای، در گفت وگو با خبرنگار مهر از اختصاص 
1۰.۶ میلیارد دالر از محل ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید 
که اجازه نوسازی ناوگان جاده ای با کاهش مصرف سوخت 

را می دهد، خبر داده بود.
با این حال در طرح جدید نوس��ازی ناوگان جاده ای، اعالم 
نشده که هزینه آن، آیا از محل این ماده قانونی است یا خیر.
از دیگر موارد محل ایراد این طرح، عدم ش��فاف سازی آن 
در خصوص تخصیص تس��هیالت به دارندگان کامیون های 
فرسوده است؛ مالکان کامیون های فرسوده نمی دانند که آیا 
به خرید کامیون های دس��ت دوم اروپایی، تسهیالت تعلق 
می گیرد ی��ا نه و در صورت اعطای تس��هیالت، با چه نرخ 
سودی به وام گیرندگان پرداخت خواهد شد.در حال حاضر 

1 میلیون و ۹5۰ هزار دستگاه انواع خودروی باری سنگین 
اع��م از درون و برون ش��هری در کش��ور داریم که بیش از 
۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دس��تگاه از آن در جاده ها )ناوگان برون 
ش��هری تحت نظارت وزارت راه یا حامالن س��وخت تحت 
نظارت وزارت نفت یا س��ازمان برنامه و بودجه( تردد دارند. 
مابق��ی به عنوان ناوگان باری درون ش��هری )تحت نظارت 
وزارت کشور( فعالیت می کنند.5۷۶ هزار و 55 دستگاه نیز 
معادل ۳۰ درصد این ۲ میلیون دس��تگاه، فرسوده هستند. 
همچنین کامیون های باالی ۲۲ سال که در جاده ها و تحت 
نظارت وزارت راه تردد می کنند، 1۰۷ هزار و 8۷1 دستگاه 
هستند که معادل ۳1 درصد کل ناوگان باری سنگین برون 

شهری محسوب می شوند.
دیروز  طرح نوس��ازی 5۳ هزار دس��تگاه کامیون فرسوده 
برون ش��هری با عمر باالی ۴۰ سال کلید خورد که معادل 
15 درصد کامیون های فرس��وده جاده ای اس��ت.بر اساس 
برخی پژوهش ها، کامیون های فرس��وده در کش��ور ساالنه 

۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می کنند.
به گفته مسئوالن س��ازمان راهداری، طی دو دهه گذشته 
تنه��ا ۲۴ هزار دس��تگاه کامیون فرس��وده و در دولت های 
یازده��م و دوازده��م تنها 5 هزار و 188 دس��تگاه کامیون 

فرسوده با کامیون های نوساز جایگزین شده است.
دبی��ر کانون کامیونداران: کامی��ون داران گرفتار طرح های 

لیزینگی با سودهای سرسام آور می شوند
احم��د کریمی دبیر کان��ون کامیونداران با بی��ان اینکه در 

مراس��م رونمایی از طرح آغاز نوس��ازی ناوگان جاده ای، از 
هیچیک از تشکل های صنفی رانندگان یا مالکان کامیون ها 
دعوت نش��ده بود، گف��ت: در این ط��رح، ارز را باید مالک 
کامیون  تأمین کند که تهیه این میزان ارز در اس��تطاعت 
بخش بزرگی از مالکان کامیون های فرس��وده نیس��ت.وی 
ادام��ه داد: رانندگان کامیون نمی توانن��د ۴۰ هزار یورو را 
تأمین کنن��د؛ وقتی هم که به س��ازمان راهداری اعتراض 
کردیم، توجیهشان این بود که برخی رانندگان در خارج از 
کشور دوست یا آشنایی دارند که می توانند این ارز را تهیه 
ک��رده و در اختیار مالک کامیون های دس��ت دوم اروپایی 

قرار دهند.
ای��ن فعال صنفی حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اجرای 
این طرح اوج بی تدبیری سازمان راهداری را نشان می دهد، 
گفت: اینکه صرفاً ۷۰۰ تا 8۰۰ نفر در سایتی که اعالم شده، 
ثبت نام کنند، دلیل بر موفق بودن آن نیس��ت؛ چون اکثراً 
با کمک شرکت های خودروس��ازی داخلی، به شرکت های 
لیزینگ معرفی می شوند که اقساطی سرسام آور به خریدار 
کامیون نوس��از تحمیل می کند؛ اگر این خودرو فقط چند 
روز خراب و غیر فعال شود، مالک کامیون های لیزینگی از 
عهده پرداخت اقس��اط آن برنمی آیند.وی یادآور شد: این 
طرح هیچ گونه تس��هیالتی در اختیار مالکان کامیون های 
فرسوده قرار نمی دهد و کامیوندار مجبور است با تسهیالت 
لیزینگی یا بانکِی »خود ُمعِرف« با نرخ س��ودهای سرس��ام 

آور، کامیون فرسوده را نوسازی کند.
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 قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
استان تهران؛

قیمت آب افزایش یافت
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: تعرفه آب از دهم اردیبهشت ماه ۹۹ بر 
اساس مجوزهای شورای اقتصاد هفت درصد 

افزایش یافته است.
محمدرضا احمد نسب، با بیان اینکه بر اساس 
مصوبه ش��ورای اقتصاد هر س��ال باید قیمت 
آب هفت درص��د افزایش یاب��د، اظهار کرد: 
امس��ال نیز قیمت آب همچون سال گذشته 

تنها هفت درصد افزایش یافته است.

چن��دی پیش رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در 
این باره گفت: از دو سال پیش، هیئت وزیران 
با توصی��ه و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو 
را درخصوص افزایش سالیانه تعرفه های آب و 
برق به رقم هفت درصد محدود کرد و بیش از 
این مقدار افزایش تعرفه نخواهیم داشت، حتی 
کسانی که در الگوی مصرف، مصرف کمتری 
داشته باشند، پاداش دریافت خواهند کرد.وی 
اضافه کرد: در س��ال گذش��ته در حوزه برق، 
صنایع بزرگ که همراه��ی خوبی در تعجیل 
ساعت استفاده از برق برای کمک به خاموشی 
صف��ر در تابس��تان داش��تند، بی��ش از ۲۰۰ 
میلیارد توم��ان پاداش گرفتند و همچنین به 
بخش خانگی نیز 1۰۶ میلیارد تومان پاداش 
به اش��کال مختلف تعلق گرفت.به گفته وزیر 
نی��رو ، متقابال برای کس��انی که به هر دلیلی 
مصارف باالتری از الگوی مصرف داش��تند، بر 
اساس مصوبه هیئت وزیران از دو سال پیش، 
1۶ درصد افزایش اعمال می شود که البته این 
افزایش با هدف تامی��ن درآمد نبوده و هدف 
هدایت و تشویق به سمت خوش مصرفی این 

مصرف کنندگان بوده است. ایسنا

عضو کارگری شورای عالی کار
زمان تشکیل جلسه شورای عالی 

کار اعالم نشده است
عضو کارگری ش��ورای عالی کار با بیان اینکه 
هنوز زمان تش��کیل ش��ورای عالی کار اعالم 
نشده اس��ت،گفت:افزایش حق مسکن خوب 
است اما باید یک نظام پایش برای الزم االجرا 

کردن آن در همه بنگاه ها داشته باشیم.
فرامرز توفیقی در مورد زمان برگزاری جلسه 
ش��ورای عال��ی کار، اظهار داش��ت: تا به این 
لحظ��ه خبری از س��وی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مبنی بر زمان تش��کیل جلسه 

ش��ورای عالی کار به ما اعالم نش��ده اس��ت.
عض��و کارگری ش��ورای عال��ی کار افزود: در 
دعوت نامه ای که ارس��ال ش��ده بود، موضوع 
حق مس��کن مورد اش��اره قرار گرفته بود اما 
در جلس��ه معموالً آیتم های دیگر نیز مطرح 
می شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند 8 و 
۹ ذکر شد که شورای عالی کار برای تقسیم 
بندی افزایش آیتم های مزدی و حق مسکن 
می تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این 

دو مورد را در جلسه پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: افزایش حق مسکن خوب است 
اما به ش��رطی که یک سیس��تم پایش برای 
الزم االجرا کردن آن در همه بنگاه ها داشته 
باشیم. مؤلفه های مزدی در همه بنگاه ها اجرا 
نمی شود کما اینکه یک بررسی میدانی انجام 
دادیم و مشخص ش��د در برخی بنگاهها بن 
خواروب��ار، بن کارگر و حت��ی حق اوالد هم 
پرداخت نمی ش��ود چه برسد به حق مسکن.

در بنگاه های متوس��ط گاهی و در بنگاه های 
کوچک عموماً فق��ط حداقل مزد برای واریز 
حقوق مدنظر قرار می گیرد و سایر مؤلفه های 

مزدی مدنظر قرار نمی گیرند. مهر 

بر اساس ابالغیه ستاد تنظیم بازار؛
صادرات مرغ زنده تا 10 روز 

آینده آزاد شد 
صادرات مرغ زنده ت��ا 15 خرداد از مرزهای 
سیستان و بلوچس��تان آزاد شد. باید منتظر 
ماند ک��ه آیا آزاد ب��ودن س��تاد تنظیم بازار 
ص��ادرات مرغ را           ب��ه صورت مح��دود برای 

تنظیم قیمت بازار آزاد کرد.
بر اس��اس ابالغیه ستاد تنظیم بازار، صادرات 
محدود مرغ زنده تا 15 خردادماه سال جاری 
از مرزهای استان سیستان و بلوچستان آزاد 

شده است.

قیمت م��رغ در بازار ته��ران در محدود 1۰ 
ه��زار تومان اس��ت و طی چند ماه گذش��ته 
تولید کنندگان به شدت از قیمت پایین بازار 
ناراضی هستند و از نظر آنها تولید کنندگان 
ضرر می کنند. به گفته آنها تولید کنندگان در 
حال حاضر در فروش هر کیلوگرم مرغ حدود 

۲ هزار و 5۰۰ تومان متضرر می شوند.
یکی از دالیل اصلی کم ش��دن حاشیه سود 
مرغداران باال رفتن قیمت تمام شده به دلیل 
رش��د دو برابری قیمت نهاده است، از سوی 
دیگ��ر سیاس��ت های صادرات��ی ب��ه گونه ای 
نیس��ت که عرضه ب��ه بازار را           متع��ادل کند.

حال با صادرات مح��دود مرغ زنده و آن هم 
ت��ا 1۰ روز آینده باید منتظر بود که آیا کفه 
قیمت بازار به س��ود تولیدکنندگان سنگینی 
خواهد ک��رد؟ این در حالی اس��ت که اخیرا 
حبیب اسداهلل نژاد نایب رئیس کانون صنفی 
مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه با رونق 
فضای کس��ب و کار و افزایش تقاضا، قیمت 
مرغ به 1۴ هزارتومان رس��یده اس��ت،گفت: 
هزین��ه تم��ام ش��ده تولید م��رغ ۳۰ درصد 

افزایش یافته است. فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 سنگ وارد کنندگان 
پیش پای کامیون داران

گروهی از تشکل های صنفی در نامه ای به اعضای شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار جلوگیری 
از گس��ترش و توسعه مناطق آزاد شدند و نوشتند: عملکرد 

برخی دستگاهها کامال برعکس و ضد تولید است.
گروهی از تش��کل ه��ای صنفی طی نام��ه ای به اعضای 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: 
ب��ا توجه به مغایرت های قانون��ی طرح ها و لوایح افزایش 
مناطق آزاد با اس��ناد باالدس��تی، از گسترش این مناطق 
جلوگی��ری و برای اصالح و یا برچیده ش��دن مناطق آزاد 
و ویژه فعلی در ص��ورت اصالح ناپذیری اقدامات مقتضی 
را مب��ذول فرمایید. در این نامه آمده اس��ت همانگونه که 
مس��تحضرید علیرغم تذکرات و ایرادات ش��ورای نگهبان 
و مجمع تش��خیص به افزایش غیرکارشناس��ی و بی رویه 
مناط��ق آزاد همچنان ش��اهد اصرار برخ��ی نمایندگان و 
برخی مس��ئولین دولتی برای افزایش این مناطق هستیم 
ب��ه گونه ای که هر ماه بخش��ی از فعالی��ت های مجلس، 
ش��ورای نگهب��ان و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام به 
بررس��ی این طرح ها و لوایح می گذرد.متاسفانه شاهدیم 
در این س��الها که ب��ه نام تولید و اش��تغال نامگذاری می 
شوند عملکرد برخی دستگاهها کاماًل برعکس و ضد تولید 
اس��ت و گویا جریانی پنه��ان در دولت و نهادهای تصمیم 
ساز ، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با 

منویات م��ردم و مقام معظم رهبری ایجاد می کنند و به 
هر نحوی تالش دارند بنیان های تولید در کش��ور سست 
ش��ود و در حالیکه تولیدکنن��دگان منتظر حمایت عملی 
دولت و مجلس از تولید کاالی ایرانی هس��تند نه تنها این 
مه��م به صورت جدی، موثر و س��ازمان یافته رخ نداده که 
ب��ر عکس طرح ها و لوایح��ی علیه تولید مطرح می گردد 
که می توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت 
مالیاتی کاالهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصالح س��ریع و 
ب��ه موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و ... اش��اره نمود که باید گف��ت "این مناطق را 
به حیاط خلوتی برای جریان های س��ازمان یافته فساد و 
قاچاق" تبدیل کرده و عماًل این مناطق بر خالف رس��الت 
واقع��ی خود، به جای س��کوهای صادراتی ب��ه پایگاههای 
وارداتی تبدیل ش��ده اند.فی الواق��ع  اگر دولت و مجلس 
و مخصوصاً کمیس��یون اقتصادی علیرغم نظر صریح مقام 
معظ��م رهبری،  ع��زم و توان حمایت از تولی��د را ندارند 
حداقل تولیدکنندگان را دچار مش��کالت بیش��تر نکنند. 
مس��لما با افزایش مناطق قاچ��اق آزاد و واردات بی رویه، 
مراکز عرض��ه کاالی تولیدی پس از گ��ذر از هفتادخوان 
تولید تحت اشغال کاالی قاچاق و وارداتی خواهند بود که 
به فرموده رهبر انقالب "واردات کاالی مشابه داخلی حرام 

شرعی و قانونی است." تسنیم

بانک مرک��زی طی بیانیه ای چارچ��وب هدف گذاری نرخ 
تورم را اعالم و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای 
بازه زمانی یک س��اله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ 

واحد درصد تعیین کرد.
در ان بیانیه آمده اس��ت: اقتصاد ای��ران از آغاز دهه 1۳5۰ 
دس��تخوش بی ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم 
دو رقم��ی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی ثباتی، 
کاهش متوس��ط رش��د اقتصادی را به همراه داشته است. 
گرچه نرخ تورم در مقاطعی بس��یار محدود تک رقمی شده 
اس��ت، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده اس��ت. بدون تردید، 
تداوم وضعیت یاد ش��ده انعکاسی از انواع ناترازی ها به ویژه 
کسری بودجه آش��کار و پنهان دولت بوده که در رشدهای 
باالی نقدینگی و نامتناس��ب با رشد بخش حقیقی اقتصاد 
نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ های تورم مزمن 

و باال به ویژه در شرایط بروز شوک های برون زا بوده است. 
در بخ��ش دیگ��ری از این بیانیه آمده اس��ت در طول پنج 
دهه گذش��ته، فقدان ابزار الزم ب��رای کنترل تورم، توانایی 
بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با 
گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شدن حضور بخش 
خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاس��ت مالی و 
تأمین کس��ری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت 
تورم تا حدودی فراهم ش��ده اس��ت. تش��دید تحریم های 

یک جانبه آمریکا -که از ابتدای انقالب در اش��کال مختلف 
بروز یافته اس��ت -  مش��کالت تکیه بر درآمدهای نفتی را 
نمایان تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده 
اس��ت، اما زمینه تغییر جدی در سیاست گذاری ها را فراهم 
کرده اس��ت. اکنون، بانک مرکزی بستر هدف گذاری تورم 
را با اس��تفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ 
س��ود بازار بین بانکی به ش��کل تعیین نرخ سود سیاستی، 
داالن نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک ها، 
اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و س��پرده  گذاری بانک ها 
نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت 
نظ��ارت و اقدامات احتیاط��ی کالن، حلقه آخ��ر اقدامات 
ثبات س��از خود با تأکید بر دس��تیابی به نرخ تورم هدف و 
در کنار آن جلوگیری از تعمیق ش��کاف تولید را آغاز کند.

کامل ش��دن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست گذاری 
اخیر، مس��تلزم اعالم نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای 
الزم ب��رای تحقق این هدف اس��ت. چارچوب هدف گذاری 
تورم یک ابزار برای جهت دهی به سیاس��ت های پولی بانک 
مرکزی است. در این چارچوب، قطب نمای سیاست گذاری، 
کاهش انحراف نرخ تورم از هدف  تعیین ش��ده است و برای 
تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ س��ود 
سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ 

حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.  ایرنا

عملکرد برخی دستگاهها ضد تولید است

انتقاد تولیدکنندگان پوشاک از افزایش بی رویه مناطق آزاد
اعالم چارچوب هدف گذاری تورم توسط  بانک مرکزی 

تورم هدف امسال ۲۲ درصد است


